
Molnárfecske fészek felszerelési útmutató  
 

1. A termék kétféleképpen helyezhető fel a falra: csavarral, vagy kültéri ipari ragasztóval.  

2. A termék felhelyezése csavarozással. Szükséges eszközök: hosszú szárú csavarhúzó, a fal típusának megfelelő 

csavarok. 

 

Fészek külső méretei:          

 
   

 

A fészket helyezzük fel teljesen a gerendáig, plafonig 

ütközésig, ami után a berepülő nyíláson keresztül a 

csavarhúzóval csavarozzuk be a falba, szigetelésbe, 

fába stb. 

 

 

A felszereléshez akár új lyukat is fúrhatunk a fészekbe, 

ami után a lyukat sárral, gipszel vagy akár cementtel be 

is foltozhatunk. A terméken jelentkező hibák 

javíthatóak ezzel a módszerrel. Fészek belső méretei: mélysége ~10 cm, szélessége 

~10 cm és a hosszúsága ~20 cm. 
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3. A termék felhelyezése kültéri ragasztóval. Szükséges eszközök: a felhelyezendő felületnek megfelelő kültéri ipari 

ragasztó.  

 

A fészken a lenti képen látható módszerrel helyezzük el a ragasztót, ami után a terméket nyomjuk fel ütközésig a 

gerendáig, plafonig. 
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Füsti fecske felszerelési útmutató 
 

1. A termék kétféleképpen helyezhető fel a falra: csavarral, vagy kültéri ipari ragasztóval.  

2. A termék felhelyezése csavarozással. Szükséges eszközök: hosszú szárú csavarhúzó, a fal típusának megfelelő 

csavarok. 

 

Fészek külső méretei:  

 
 

 

A fészket helyezzük a gerendától vagy a plafontól 

minimum 10 cm-el lejjebb. ami után a berepülő 

nyíláson keresztül a csavarhúzóval csavarozzuk be a 

falba, szigetelésbe, fába stb. 

 

 

A felszereléshez akár új lyukat is fúrhatunk a fészekbe, 

ami után a lyukat sárral, gipszel vagy akár cementtel be 

is foltozhatunk. A terméken jelentkező hibák 

javíthatóak ezzel a módszerrel. 
Fészek belső méretei: mélysége ~10 cm, szélessége 

~10 cm és a hosszúsága ~20 cm. 
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4. A termék felhelyezése kültéri ragasztóval. Szükséges eszközök: a felhelyezendő felületnek megfelelő kültéri ipari 

ragasztó.  

 

A fészken a lenti képen látható módszerrel helyezzük el a ragasztót, ami után a terméket nyomjuk rá a falra, fára a 

gerendától vagy plafontól minimum 10 cm-el lejjebb.  
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